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Subsidie 2018 Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (RICK)

Voorstel
Voor 2018 een subsidie te verlenen van maximaal€ 1.092.951 aan Stichting RICK
conform bijgevoegde concept beschikking.

Inleiding
Het bestuur van Stichting RICK heeft op 30 maaft 2017 de subsidieaanvraag 2018
aangeboden (zie bijlage).

Beoogd effect/doel
Subsidiebudget inzetten voor activiteiten, op het gebied van kunst- en cultuureducatie, die
relevant zijn voor de gemeente Weert.

Argumenten
Stichting RICK heeft conform de'Algemene Subsidieverordening Weert 2OL7' en
'subsidieregelin g professionele instellingen Weert 2077' de subsidieaanvraag 2018
aangeboden.

Op het gebied van cultuur- en kunsteducatie subsidiëren de gemeenten Cranendonck,
Nederweert en Weeft gezamenlijk de activiteiten van het Regionaal Instituut Cultuur- en
Kunsteducatie. Voor de gezamenll-¡ke ontwikkelrichting op hoofdlijnen van het RICK, de
kostentoerekening en bepalingen met betrekking tot toe- en uittreding van gemeenten
heeft u op 11juli 2017 ingestemd met een 'intergemeentelijk convenant gemeente en
RICK'. Daarnaast zal u in het tweede kwartaal 2018 een convenant (gebaseerd op de
cultuurnota) ter besluitvorming worden aangeboden. In dit convenant, tussen de
gemeente Weert en stichting RICK, wordt vastgelegd wat de afzonderlijke
ontwikkeldoelstellingen voor de middellange termijn zullen zijn.

Jaarlijks wordt een beschikking afgegeven voor het betreffende tijdvak, conform de
'subsidieregeling professionele instellingen Weert 2077'.
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In de bezuinigingscatalogus "Kiezen metVÌsie" is voor RICK een bezuiniging vanaf 2018
van structureel € 300.000,- opgenomen (€ 100.000,- in 2OI7 en aanvullend € 200.000,-
in ?fì'l Rì

Er is een risico dat RICK er niet in slaagt om eenmalig de bezuiniging binnen de eigen
middelen op te vangen. In oktober 2Ot7 heeft RICK verzocht om de
bezu in igin gstaa kstel ling eenmalig te verlagen.
Tijdens de B&W vergadering van 16 januari 2018 (B&W voorstel Dl-22153) heeft uw
college besloten het verzoek van RICK om de bezuinigingsopdracht in 2018 eenmalig
terug te brengen aan te houden tot duidelijk is welk bedrag daadwerkelijk door RICK zelf
gedekt kan worden.
In het derde kwartaal van 2078zal een verantwoording plaats vinden ten aanzien van de
daadwerl<elijke realisatie van de bezuiniging in 2018, samenhangend met de kosten voor
de herinrichting van het pand Wilhelminasingel 12.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De berekening van het subsidie 2018 is ter informatie bijgevoegd.
In de begroting 20 18 van RICK is een subsidie van de gemeente Weert opgenomen van
€ 1.092.951,-.

Van de maximale subsidie van € 1.092.95L,- wordt € 1.018.038,- ten laste gebracht van
de begrotingspost Muziekonderwijs (grootboeknummer 5.11.0000 Muziekonderwijs,
kostencategorie 6.42.5074 stg. RICK). Het resterende bedrag van € 74.973,- wordt in

2018 ten laste gebracht van de begrotingspost Muziekonderwijs (grootboeknummer
5.40.0202 Ku nst-/cu ltu u rbeleid, kostencatego rie 6. 42, 5 000 Overig e
in komensoverd rachten ).

Na de subsidieverlening aan RICK resteert er binnen het budget'Muziekonderwijs/Stg.
RICK'geen bedrag meer in dit budget.
Binnen het budget'Muziekonderwijs/Overige inkomensoverdrachten' resteelt na

subsidieverlening nog een bedrag van € 25.000,- t.b.v. subsidie Cultureel Lint.

Uitvoering/evaluatie
Op basis van de jaarstukken 2018 zullen wij beoordelen of Stichting RICK voldoet aan de
voorwaarden die, conform de subsidieregeling, worden gesteld aan de professionele
instellingen. Op basis hiervan en de aanvraag van Stichting RICK zal vaststelling van de
subsidie 2018 door uw college plaatsvinden.

Com m u n icatie/ pa rtici patie
Het bestuur van Stichting RICK d.m.v. bijgevoegde beschikking op de hoogte brengen van
uw besluit.

Overleg gevoerd met

Intern:
P. Vos (financieel consulent)

Extern:
Het bestuur van Stichting RICK

Bijlagen
Subsidieaanvraag met begroting 2018
Concept-beschikking met berekening subsidieverlening 2018
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